Родинне свято «Без сім’ї немає щастя на землі»
Святково прибраний зал. Батьки сидять за столами. В зал заходять учні.
Вчитель: День чарівний, справжнє диво, всюди усмішок багато,
В залі людно і красиво, бо у нас сьогодні свято!
А чому це, а чому ви такі веселі?
Чом так радісно у нас нині у оселі?
Недарма, недарма дружно сміх лунає.
Що у нас? Що у нас? Хто з вас відгадає?
Може, ми поїдем в цирк?
Ні!
Може, прийде чарівник?
Ні!
Може, в когось іменини?
Ні!
Може, свято буде нині?
Так!
А яке ж? Скажіть-но, милі!
Свято нашої родини!
Рідні мами, рідні татусі, ми вітаємо на святі вас усіх,
Ми вас любим щиро-щиро, вам бажаєм щастя й миру!
Ви нас теж любіть,рідненькі, бо ми діти дорогенькі,
Хочем бути на вас схожі і, як ви, такі ж хороші.
Хай же наше добре слово розквітає веселково!
Ми концерт підготували, в нього ми всю душу вклали.
Як сподобається вам, то плещіть завзято нам!
Учитель.
–Добрий вечір, шановні гості! Ми запросили вас сьогодні на родинне свято, адже
родина, сім'я – це найдорожче для кожної людини. Народна мудрість каже: «З
родини піде життя людини». Із сім’ї ми робимо свої перші кроки, звідси ідемо у
широкий світ. У сім’ї ми навчаємося любити, поважати, шанувати, працювати. У
народі кажуть: «Без сім'ї немає щастя на землі».
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Сьогоднішній вечір – це освідчення любові до своєї сім’ї, бажання зробити для неї
щось приємне. Перепусткою на наше свято - є ваші родинні фотографії, де
збереглися найкращі та найприємніші миті вашої родини.
-А яке ж свято без коровая? (Батьки виносять коровай)
Діти виконують пісню «Родина»
Учитель. –Найбільша втіха кожної родини – це, звичайно, діти. Погляньте, на своїх
дітей. Які вони у вас гарні, розумні, щасливі. А та дитина щаслива, яка з’являється
на світ від любові, яка відчуває сильне плече тата, теплу посмішку матері.
Я з’явився на світ із любові та мрії
Із щасливих татусевих і маминих снів.
Ще були в тата й мами високі надії.
Як же мама зраділа! Як тато зрадів!
Народилось дитятко, маленька кровинка,
Що від тата і мами життя поведе.
Ще безпомічна. Крихітна їхня дитинка,
Але виросте скоро,час швидко іде.
От ми вже й підросли. Ходим в школу щоднини.
Любим ігри, книжки і свята.
Але дуже важливо ще те для дитини,
Коли тато є й мама, родина свята.
Тоді легко і просто, завжди є порада,
Є підтримка і ласка, любов, доброта.
Пригорнутись до тата і мами я рада,
І тоді найскладніша проблема – проста!
Учитель. –А зараз діти для вас виконають танець «Gummy Bear".
Діти виконують танок.
Учитель. -Батьківська любов… Яка вона? Батько любить дитину подумки,
поглядом, його любов є стриманою і урівноваженою. Недарма кажуть, батько
любить дитину так, щоб вона цього не знала.
Татку, татусенько,таточку, тату, кращого в світі немає навкруг!
Татоньку, хочу тебе я обняти, ти мій – порадник, заступник і друг!
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Учитель. – А ще наші татусі вміють жартувати. Вони разом із дітьми підготували
для вас інсценівки.
Інсценівки
-А ти, татко, в школі вчився?
-Учився, синочку.
-А то правда, що ти, татку, був одержав двійку?
-Було таке, траплялося.
Малий засміявся:
-Отже, мама правду каже,що я в тебе вдався?
Буйні предки
Вдарив батько спересердя хлопчика малого,
Той поплакав, переплакав та й питає в нього:
- Тебе, татку, бив твій тато?
- Бив, та ще й немало.
- Ну, а татка твого били?
- Теж перепадало…
І сказало хлопченятко, заломивши ручки:
- Тепер знаю, звідки в тебе хуліганські штучки!
Учитель. –І ще кілька інсценівок у виконанні дітей.
-Тату,тату, а чого йде дощ?
-Підростеш, дізнаєшся.
-Тату. А в Баби Яги є діти?
-Не знаю.
-Тату, а для чого слонові хобот?
-Запитай у слона.
-Тату, а мотоцикл любить цукерки?
-Не знаю, я його не питав.
-Тату, а ти не сердишся, що я тебе про все питаю і питаю?
-Що ти, доню, питай! Чим більше будеш питати, тим більше будеш знати!
-Мамо, купи мені братика!
- Попроси краще тата.
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- Мамо, я тата боюся просити. Ти краще сама купи, щоб він і не знав.
Учитель. - А зараз рубрика «Впізнайте свою дитину".
(Заздалегідь діти готують відеозвернення до батьків - "Про що я мрію!". В залі
вчитель запитує по черзі в кожного із батьків мрію його дитини, а після відповіді вмикає відповідь дитини - перевіряють, чи збігається відповідь. Якщо так, то батьки
гарно знають свою дитину, приділяють їй достатньо часу. А якщо ні - то вчитель
радить більше часу проводити разом).
Учитель.
–Якби ми високо не піднімали батьківську любов, якби ми її не оспівували, але їй
неможливо дотягнутись до святої материнської любові. Мама… Джерело життя на
землі. Серце матері благословенне і сповнене віри, любові, краси. Її помисли,
молитва охороняють дитину протягом всього її життєвого шляху. Недарма народ
каже: « Материнська любов із морського дна дістане!»
Послухайте у виконанні мами вірш « Бережіть своїх малюків».
Бережіть своїх малюків,
І за шкоду ви їх не сваріть.
Зло своїх нещасливих днів,
Не скидайте на них, ні на мить.
Відганяйте подалі злість,
Якщо, навіть, вони завинили
Бо немає дорожче сліз,
Що із рідних очей покотились.
Коли втома збиває із ніг,
Ви не взмозі її здолати,
І раптово синок прибіг,
Щоб у піжмурки з вами грати.
Ви скоріше ойого обійміть
Так важливо — тепло це відчути.
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Це ж бо, щастя коротка мить!
Поспішайте щасливими бути.
Бо розтануть, як сніг восени
Ці хвилини чудові самі.
І дорослі вже доньки й сини
Підуть щастя шукать світами.
І розкривши сімейний альбом
Ви згадаєте про минуле,
Про дитинство своїх діточок,
Як ви разом щасливими були.
Вам напевно захочеться знов
В ті чудові часи повернутись,
Щоб відчути ту ніжну любов,
Щоб маляток своїх обійняти.
І допоки луна ніжний сміх,
Й купи іграшок ніде подіти,
Знайте — ви щасливіші від всіх,
Ці моменти найкращі у світі.

Учитель. –Мамо, матінко, матусю – так кличуть вас ваші діти. Ви для них
найкрасивіші, наймудріші, найдобріші. Усміхніться, знайдіть очима свою донечку
чи синочка. Подякуйте поглядом за ці хвилини, коли вони поруч із вами.
Матінко рідна! Сонечко ясне! Ти в цілім світі для мене найкраща!
Ти найпрекрасніша і найдобріша, ти, моя, матінко, найчарівніша!
Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму,
І щічки погладжу. Ти знаєш, матусю, Як дуже тебе я люблю!
Мамо, мамочко моя,а я донечка твоя. Я твоя гарнесенька, я твоя ріднесенька.
Я для тебе все зроблю,навіть ліжко застелю. Дам поснідати коту, квіти поливатиму,
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Пісеньку співатиму. Не присяду ні на мить, хай довкола все блистить!
Ти, матусенько моя, помічниця в тебе я!
Пісня для мами «Вже напрацювалась матінка моя»
Сонечко всміхнулось і проснувся я,
Вже напрацювалась матінка моя.
Вже напрацювалась ( 3 рази ) матінка моя.
Певно, це про неї пісня солов'я,
Бо найкраща в світі матінка моя.
Бо найкраща в світі ( 3 рази ) матінка моя.
Попрацюєм з нею. Ми ж одна сім'я,
І всміхнеться сонце – матінка моя.
І всміхнеться сонце ( 3 рази ) матінка моя.
Інсценізація «Домашній твір»
Автор
Вітько-бідак страждає так, аж здригує ногами
Він за столом, він пише твір « Я помагаю мамі».
Старанно олівець гризе та супить брови грізно,
Але нічого, хоч умри, до голови не лізе.
Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама.
Мама -Вітюнь, будь ласка, в магазин сходи за сірниками.
Син -Ідея!
Автор Вигукнув синок
Син -Ну і морока! Сама іди. Я твір пишу – роблю важкі уроки.
Автор І мама вийшла, а Вітько швиденько пише в зошит.
Син «Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять…»
Автор Хвилин за десять мама знову з'являється у дверях.
Мама -Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю.
Син -Сама начисть!
Автор Кричить Вітько. Та так, що ледь не лопне!
Син -Я твір пишу, я зайнятий! Сама вари картоплю!
Автор Виходить мама, а синок писати знов сідає.
6

Син ( пише ) « Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок.»
Автор Радіє син.
Син -Не твір, а люкс! Оцінка буде гарна!
Автор А геть не думає про те, що він радіє марно..
Бува не раз, ми скажем прямо, що через нас сумують мами .
Тож всі сьогодні просим вас: «Пробачте, любі мами, нас!»
Учитель. –І щоб мами пробачили деякі витівки непослухів, діти підготували вам,
матусі,частівки.
Частівки
Приготуйте фотоплівки. Свій талант покажем вам.
Заспіваємо частівки про найкращих в світі мам!
Ми вас любимо, повірте, і співаємо для вас,
Наші мами кращі в світі, це дарунок вам від нас!
Я зірвав для мами квітку, щоб подарувати її.
« Хуліган! - кричить сусідка,- це ж тюльпани не твої!»
Помагав я мамі прати, ось шкарпетки – як нові,
Виправ я б іще і брату, та скінчивсь пантін-прові!
Ми частівки вам співали, як уміли, як могли.
Любих мам ми розважали, щоб веселі ви були!
Наші мами – найдобріші, дуже любимо ми вас,
А тепер ловіть скоріше поцілуночки від нас!
Учитель
– Невід'ємна частина кожної сім’ї – це бабусі і дідусі. Вони не просто люблять своїх
онуків, а пестять і голублять їх, прощають усі витівки і образи. У народі кажуть, що
діти – це дітки, а справжні діти – це онуки.
Пісня «Дідусь і бабуся»
Є у мене гарні друзі, це дідусь мій і бабуся.
Якщо довго їх не бачу, то сумую я і плачу.
Приспів
Дідусь мій і бабуся – два сивих голубочки.
Дідусь мій і бабуся – дві зіроньки ясні.
Дідусь мій і бабуся, як квіти у віночку.
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Дідусь мій і бабуся, ріднесенькі мої!
Є у мене гарні друзі, це дідусь мій і бабуся.
Мене радо зустрічають, все цілують, обіймають.
Приспів
Учитель.
–Наші мами разом із дітьми приготували для всіх присутніх танець. Підтримайте їх.
Танець мам із дітьми . Діти показують рухи, а батьки повторюють під пісню "Clap
Snap".
Бабусю шануйте й дідуся! Матусю любіть і тата!
Нехай родина дружно уся буде на радість завжди багата!
Хай тішаться онуками бабуся та дід! Хай татко і мама радіють дитині!
Хай буде, як дуб, могутній наш рід! Хай злагода й мир панують в родині!
Допоки батько живий, доки мати жива,
Поспішаймо сказати найніжніші слова.
Рідна мамо, живи! Рідний тато, живи!
Рідна бабцю, живи! Рідний дідусю, живи!
Найдорожчі у світі- це ви!
Гра: «Побудуємо будинок»
Зараз я пропоную побудувати будинок.
У будинку є дах, так? Хто хоче бути дахом?
Хто - бути стінами? (Двоє учасників)
У будинку є віконце. Хто хоче бути віконцем?
А на підвіконні сидить пухнаста киця. Ви будите кицею?
Сидить киця і бачить, що почався дощик.
Хто у нас буде дощиком? (двоє учасників)
Вийшла кішка на ганок. Аж бачить: жабка стрибає. Хто у нас буде жабка?
Потім подув сильний вітер і пригнав дощову хмару. І нарешті вийшло сонечко.
А ми разом з вами будуємо міцну дружну родину в нашому великому домі Мистецькій школі.
І ось завершилось наше родинне свято. Ми від душі повеселились всі.
То ж дай вам Бог добра і сил багато, щоб сонце піднімалося в росі,
Щоб зігрівало вас його тепло і ласка, а доброта всіх пригортала вас.
8

Й життя хай буде, ніби добра казка. Живіть усі щасливо! В добрий час!
Пісня «На добро»
Учитель. – Щиро дякую вам за те, що взяли участь у нашому святі. А на згадку про
нього залишіть будь-ласка побажання для ваших діток на Дереві бажань. Всього
Вам найкращого!!!До нових зустрічей!

9

